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A Madeira coloca-se na rota da
aprendizagem e do conhecimento
pelas mãos da Secretaria Regional
da Educação e do DIÁRIO. As No-
vas Conferências do Casino reali-
zam-se pelo segundo ano consecu-
tivo e abordam nesta edição o con-
tributo da inteligência artificial no
ensino, naquele que se assume um
desafio crescente para alunos e pro-
fessores.

A iniciativa já conta com 400 ins-
critos e decorre durante a manhã
da próxima terça-feira, entre as 9 e
13 horas, novamente no Centro de

Congressos do Casino da Madeira,
reunindo para o efeito uma panó-
plia de oradores intimamente liga-
dos à matéria em discussão.

Neuza Pedro, do Instituto de

Educação da Universidade de Lis-
boa, que abordará a questão da
aprendizagem na era digital, si-
tuando as mudanças cognitivas,
tecnológicas, metodológicas e am-
bientais que a mesma suscita;

Elsa Fernandes, da Universidade
da Madeira, debruçar-se-á sobre os
desafios e oportunidades das

aprendizagens nos tempos actuais,
em que as tecnologias digitais fo-
ram entrando nas nossas vidas e
modificando a forma de comunicar
e de 'estar' neste mundo;

Carlos Cunha, da Escola Secun-
dária Dom Manuel Martins, em Se-
túbal, procurará demonstrar a

constituição e dinâmica de funcio-
namento da 'sala de aula do futuro'

e forma como cada escola poderá
adoptar este equipamento como
meio para alterar as práticas peda-
gógicas;

Emanuel Garcês e Magda Ascen-
são, técnicos da Direcção Regional
de Educação (DRE), virarão as

atenções para a esfera tecnológica
da Educação na RAM, versando so-
bre as áreas da Robótica, da Impres-
são 3D, e da Realidade Virtual e Au-
mentada;

Vasco Cunha, coordenador do

Trograma Educamedia', igualmen-

te na DRE, e faz parte da equipa de
desenvolvimento das actividades
TIC nas escolas da RAM, versará
sobre o papel das tecnologias, dos
media e dos audiovisuais na escola,
enunciando casos práticos de apli-
cação no âmbito do referido pro-
grama;

Nuno Nunes, professor catedrá-
tico do Departamento de Engenha-
ria Informática do IST, e director
do Madeira-ITI, terá a incumbên-
cia de encerrar os trabalhos, repor-
tando-se aos desafios do ensino dos
nativos digitais, num contexto em
que grande parte dos agentes edu-
cativos e do próprio sistema de en-
sino foram estruturados na era pré-
digital.

A conferência é aberta a todos os

interessados, bastando para tal ins-
crever-se no seguinte endereço:
(www.dnoticias.pt/novasconferen-
cias).

Eis os oradores presentes
no encontro que resulta da parceria
entre a secretaria regional da
Educação e o DIÁRIO.

'TECNOLOGIAS
DIGITAIS E
PROMOÇÃO DAS
APRENDIZAGENS' É O
TEMA DO ENCONTRO


